A Santa Sé

MENSAGEM VÍDEO DO PAPA FRANCISCO
POR OCASIÃO DA CAMPANHA DA «CARITAS INTERNATIONALIS»
PELA PAZ NA SÍRIA

Caros irmãos e irmãs!
Hoje desejo falar-vos de algo que entristece muito o meu coração: a guerra na Síria, que já entrou
no seu quinto ano. É uma situação de sofrimento indizível do qual é vítima o povo sírio, obrigado
a sobreviver sob as bombas ou a fugir para outros países ou regiões da Síria menos assoladas
pela guerra: deixar as suas casas, tudo... Penso também nas comunidades cristãs, às quais
dedico todo o meu apoio por causa das discriminações que devem suportar.
Então, desejo dirigir-me a todos os fiéis e a quantos estão comprometidos, com a Cáritas, na
construção de uma sociedade mais justa. Enquanto o povo sofre, quantias incríveis de dinheiro
são gastas para fornecer armas aos combatentes. E alguns dos países fornecedores de armas
estão também entre os que falam de paz. Como se pode acreditar em quem com a mão direita te
acaricia e com esquerda te atinge?
Encorajo todos, adultos e jovens, a viver com entusiasmo este Ano da Misericórdia para vencer a
indiferença e proclamar com força que a paz na Síria é possível! A paz na Síria é possível!
Por isso, somos chamados a encarnar esta Palavra de Deus: «Bem conheço os desígnios que
mantenho a vosso favor — oráculo do Senhor — desígnios de prosperidade e não de calamidade,
para vos garantir futuro e esperança» (Jr 29, 11).
O convite é para rezar pela paz na Síria e pelo seu povo, por ocasião de vigílias de oração, de
iniciativas de sensibilização nos grupos, nas paróquias e nas comunidades, para propagar uma
mensagem de paz, de unidade e de esperança.
Além disso, que à oração se sigam obras de paz. Convido-vos a dirigir-vos àqueles que estão
comprometidos nas negociações de paz, a fim de que levem a sério estes acordos e se esforcem
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para facilitar o acesso às ajudas humanitárias.
Todos devem reconhecer que a solução para a Síria não é militar mas unicamente política.
Portanto, a comunidade internacional deve apoiar os diálogos de paz para a construção de um
governo de unidade nacional.
Unamos as forças, a todos os níveis, para fazer com que na amada Síria a paz seja possível.
Este será um grandioso exemplo de misericórdia e amor vivido, para o bem de toda a
comunidade internacional!
Que o Senhor vos abençoe e Nossa Senhora vos preserve.
Obrigado!
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